
Звіт
про результати повторного відстеження результативності 

регуляторного акта ’’Розпорядження голови облдержадміністрації від 
11.11.2005 №617 ’’Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації від 21.04.2003 №322 “Про ціни на скраплений газ”

Вид, назва і дата прийняття регуляторного акта -  розпорядження 
голови облдержадміністрації “Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 21.04.2003 №322 “Про ціни на скраплений газ” від 
11.11.2005 № 6 1 7 .

Виконавці заходів з відстеження -  головне управління економіки 
облдержадміністрації

Цілі прийняття акта -  розпорядження прийняте з метою 
забезпечення беззбиткової роботи підприємства.

Строк виконання заходів з відстеження -  два роки після набрання 
чинності розпорядження

Тип відстеження -  повторне

Методи одержання результатів відстеження -  аналіз всіх даних, на 
основі яких відстежується результативність регуляторного акта.

Дані, на основі яких відстежувалась результативність, та способи 
одержання даних -  інформація ДП ’’Івано-Франківськ-Пропан” щодо:

обсягів реалізації скрапленого газу, в тому числі для населення; 
відпускних цін на нього;
рівня видатків, що включаються при калькулюванні ціни на

скраплений газ для населення, за 2006 та 1 півріччя 2007 p.; 
фінансові звіти підприємства за 2006 р. та 1 півріччя 2007р.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта -
фінансові результати роботи підприємства та рівень роздрібних цін на 
скраплений газ для побутових потреб населення.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

За 2006 р. та 1 півріччя 2007 року ДП "Івано-Франківськ-Пропан" 
реалізувало скраплений газ у кількості відповідно 3831,5 та 1393,3 тонн, 
у тому чи сл і:
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2004р. 2005р. 2006р. І півріччі 
2007р.

тонн % тонн % тонн % тонн %
Всього по 
підприємству

2720 100 2049,7 100 3831,5 100 1393,3 100

в тому числі
населенню в 
балонах

1268,9 46,7 1294,2 63,1 1211,9 31,63 279,2 20,04

районним 
управлінням з 
експлуа-тації 
газового 
господарства

471,8 17,3 384,4 18,8 425,9 11,12 185,5 13,31

заправка
приватного
автотран-спорту

409,7 15 302,3 14,7 375,9 9,81 101,2 7,26

Іншим
промисловим та 
комунально- 
побутовим 
споживачам

569,7 21 69,0 3,4 1817,8 47,44 827,4 59,38

Як видно із таблиці обсяги реалізації скрапленого газу для потреб 
населення зменшуються. Так, у 2004 році реалізовано було 1268,9 тонн або 
46,7 відс. від загального обсягу реалізації, у 2005 р. -  1294,2 тонн (63,1 відс.), 
у 2006 р. -  1211,9 тонн (31,6 відс.) та у 1 півріччі 2007 р. тільки 279,2 тон або 
20,04 відс.

За результатами діяльності за 2006 pp. підприємство одержало 
прибуток від реалізації скрапленого газу відповідно 217,9 тис.грн. або 2,1 
відс. рентабельності, за січень- червень п.р. збиток в розмірі 58,5тис. грн. 
або 1,5 відс. до експлуатаційних витрат.

Збитки від реалізації виникли, в основному, внаслідок факторів, які 
не залежать від діяльності підприємства, а саме:
- зменшення обсягів реалізації, що збільшує собівартість одиниці продукції;
- невідповідності фактичних витрат плановим, які враховуються при 

формуванні ціни в зв’язку з тим, що протягом звітного періоду (місяць, 
квартал, рік) зростають експлуатаційні видатки.

Реалізація скрапленого газу ДП ’’Івано-Франківськ-Пропан” 
здійснюється за відпускними цінами відповідно до планових калькуляцій. 
Відпускні ціни для всіх категорій споживачів формуються підприємством 
самостійно, виходячи з закупівельних цін, фактичних експлуатаційних 
видатків за попередній період, середньорічних обсягів реалізації та 
рентабельності не вище граничного рівня, визначеного розпорядженням 
облдержадміністрації.

Так, впродовж 2006 р підприємство тричі переглядало ціни на 
скраплений газ для населення, і один раз в 1 півріччі 2007 р. При цьому 
передбачався граничний рівень рентабельності від 5 до 8,3 відс.
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рентабельності при затвердженому розпорядженням голови 
облдержадміністрації граничному рівні Ювідс.

з 01.01.2006 з 01.02.2006 з 02.10.2006 з 01.03.2007

Вартість газу 33,21 33,21 33,21 33,21
Експлуатаційні
виграти

20,76 22,40 27,05 28,79

Прибуток 1,04 1,9 2,24 2,17
Рентабельність 5,0 5,0 8,3 7,6
п д в 11,0 11,50 12,50 12,83
Вартість балону 
21 кг

66,00 69,00 75,00 77,00

Виходячи із вищенаведеного, слід відмітити, що діючий механізм 
регулювання є найоптимальнішим, так як дозволяє підприємству при 
необхідності з метою забезпечення беззбиткової роботи підприємства 
оперативно переглядати рівень роздрібних цін на скраплений газ для 
населення та забезпечує керованість процесом ціноутворення, тобто не 
дозволяє підприємству безконтрольно підвищувати ціни.

Начальник


